
CIRCULAR 008-4-2019-2020
              FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
                  CAMPEONATO EQUIPAS 1ª DIVISÃO

28 de Julho 2020

1 – Informações Gerais 
2 - Calendário 

O Campeonato Nacional por Equipas da 1ª divisão terá lugar em Penafiel no Pavilhão Municipal de Rio de 
Moinhos entre os dias 22 e 28 de agosto de 2020, esta competição conta com o apoio da Câmara Municipal 
de Penafiel. 

Morada Pavilhão Municipal de Rio de Moinhos – Travessa Vales, nº 61, Rio de Moinhos 4575-516, Penafiel. 
Coordenadas: 41° 06′ 46,088” N | 8° 16′ 13,886” W 

1.1) Inscrições 
No ato da inscrição será indicada a ordem dos jogadores, podendo ser alterada apenas até ao segundo prazo 
de inscrições. As inscrições posteriores serão colocadas no fim da lista. 

1ª Divisão: 
Inscrição dos jogadores e oficiais: 

- até ás 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 0,0€ por jogador e oficial;
- até ás 18:00 do dia 18 de Agosto de 2020: 5,00€ por jogador e oficial;
- até ás 18:00 do dia 21 de Agosto de 2020: 20,00€ por jogador e oficial;

Ritmo de jogo: o ritmo de jogo é de 90 minutos com 30 segundos de acréscimo por lance por jogador. 

Calendário dos jogos: 
- 22/08: 14h55 Cerimónia de Abertura
- 22/08: 15h00 1ª Jornada
- 23/08: 14h00 2ª Jornada
- 23/08: 20h30 3ª Jornada
- 24/08: 15h00 4ª Jornada
- 25/08: 14h00 5ª Jornada
- 25/08: 20h30 6ª Jornada
- 26/08: 15h00 7ª Jornada
- 27/08: 15h00 8ª Jornada
- 28/08: 14h00 9ª Jornada
- 28/08: 18h30 Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios
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1.2 Condições de Alojamento e Alimentação 

A reserva de alojamento e alimentação por parte de jogadores e acompanhantes terá de ser efetuada 
para competicoes@fpx.pt  

Todas as opções são limitadas à disponibilidade existente. As condições de alojamento são as 
seguintes:  

Palace Hotel Spa Termas ****  (3.9 km do local de  jogo) 
Palace Hotel Spa Termas São Vicente, São Vicente,  Penafiel 

Quarto Individual 
- até às 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 70,00 € / pessoa / noite em regime pensão completa
Quarto duplo
- até às 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 55,00 € / pessoa / noite em regime pensão completa
Quarto triplo
- até às 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 54,00 € / pessoa / noite em regime pensão completa

Inatel Entre-os-Rios (6 km do local de jogo) 
Rua da Torre, São Vicente,  Penafiel (vagas limitadas) 

Quarto Individual 
- até às 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 60,00 € / pessoa / noite em regime pensão completa
Quarto duplo
- até às 18:00 do dia 10 de Agosto de 2020: 40,00 € / pessoa / noite em regime pensão completa

As reservas de alimentação e alojamento tornam-se válidas logo após o final do prazo em que foram 
efetuadas, sendo necessária a sua confirmação após o pagamento na conta da FPX da Caixa Geral 
Depósitos Nº 0035 0281 00009546 930 94, e o envio do comprovativo respetivo, via Plataforma de 
Inscrições Online. Não há devolução das taxas, se for solicitado o cancelamento após o prazo de 
reserva em que foi efetuado. 

1.3 transferes 
Haverá transporte para os  jogadores que necessitarem entre os Hotéis e o local de jogo e regresso. 
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